
Diplomová práce
letní semestr 2016

Adam Lacina
Ateliér: Fránek – Raková

IDEÁLNÍ DAČICE

KKaždé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou 
by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silně-

jší. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem si vybral 
Dačice, své rodiště.

Zadání ve smyslu prof. Emila Přikryla z roku 2005.
Ideální plán je ovšem donkichotský, riskantní, bláznivý. Zvláště pak IDEÁLNÍ 

PLÁN města rodného. Kdo jiný, když ne Já, kdy jindy, když ne Teď. Vlastně pos-
lední šance.

 Jakoby by se boj o město přesunul na jeho hranici. Na samotný střed se trochu 
pozapomnělo. Centra jsou vnímána jako hotové struktury, ale město je organis-
mus a ten bez zdravého srdce nemůže správně fungovat. Plán města by měl být 

neustále zkoušen a promýšlen, i když je dnes limitován četnými faktory.
  Z těchto myšlenek pak vychází má diplomová práce.
 Mé rodné město Dačice (cca 7000 obyvatel), vzniklo jako trhová osada nad 

pravým břehem Moravské Dyje už ve 12. století. Kdysi důležité místo na křížo-
vatce obchodních cest, téměř 100 let okresní město jihovýchodní Moravy pos-

tupně ztratilo své sebe-vědomí. Město po ekonomické a sociální stránce funguje 
vcelku dobře, klopýzá ovšem ve svém rozvoji. Roste do krajiny, místo, aby se za-

hušťovalo. Nafukuje se, řídne, rostou vzdálenosti a slábné odvěká hierarchie.
 Pro rozvoj Dačic je pro mě důležitý střed města, jeho historická stopa. A 

především pak jeho život - bydlení. Pokud má být město silné, musí v něm žít 
lidé a ti musí mít kde žít. Chci hledat a navrhovat místa pro život. Uhélné 

kameny bydlení.

Úkol:
NNavrhněte několik typů bydlení do centrální části města Dačice jako opozici k 

satelitnímu rozrůstání tak, aby vystoupila jeho historická kvalita a zároveň nové 
zásahy přilákaly obyvatele do srdce maloměsta.
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